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THÔNG BÁO 

phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử  

đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

----- 
 

Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thông báo số 26-TB/TU ngày 20 tháng 11 năm 2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

Căn cứ Quyết định số 127-QĐ/TU ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(sau đây gọi là Ban Chỉ đạo). 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các 

thành viên như sau: 

 1. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh: Phụ trách chung công việc của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện công tác bầu 

cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và 

tổ chức bầu cử, trực tiếp phụ trách công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và 

nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo  

2.1. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Phối hợp chỉ 

đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát 

sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử đối với khối các cơ quan đảng, đoàn 

thể tỉnh. 
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2.2. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh: Phối hợp chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời 

những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đối với khối 

chính quyền và Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh. 

2.3. Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Phối hợp chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử, tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử; trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp 

thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đối với 

Đảng bộ huyện Chợ Mới.  

3. Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo 

3.1. Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy: Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan 

chuẩn bị công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và nhân sự đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp theo Hướng dẫn của Trung ương. Tham mưu cho Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và nhân sự đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo giải quyết 

kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại 

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. 

3.2. Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình 

chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại Đảng bộ huyện Chợ Đồn. 

3.3. Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội 

chính Tỉnh ủy: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về công tác nắm tình hình chính trị nội 

bộ trước, trong và sau bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh 

trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh và Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh. 

3.4. Đồng chí Ma từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân 

vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

về công tác vận động bầu cử; công tác hiệp thương, công tác vận động và giám sát 

bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị 

và tổ chức bầu cử tại Đảng bộ huyện Bạch Thông và khối đoàn thể tỉnh. 
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3.5. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về công tác tuyên truyền bầu cử; phối 

hợp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và 

tổ chức bầu cử tại Đảng bộ huyện Na Rì. 

3.6. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy Bắc Kạn: Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá 

trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại Đảng bộ thành phố Bắc Kạn. 

3.7. Đồng chí Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ 

huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong 

công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ 

đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức 

bầu cử tại Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ huyện Ba Bể.  

3.8. Đồng chí Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh: Phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, bảo vệ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo giải quyết kịp thời 

những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại Đảng bộ 

Công an tỉnh và Đảng bộ huyện Pác Nặm.  

3.9. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề 

phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

và khối chính quyền tỉnh.  

3.10. Đồng chí Triệu Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phối hợp tham mưu công tác hiệp thương, công tác vận 

động và giám sát bầu cử. 

3.11. Đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ: Phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo chuẩn bị công 

tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn của Trung ương. 

3.12. Đồng chí Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh: Phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị 

và tổ chức bầu cử. 

3.13. Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Quyền Giám đốc Sở Tài chính: Tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo công tác bảo đảm tài chính cho việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 

địa bàn tỉnh. 
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3.14. Đồng chí Nguyễn Quang Khôi, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn 

phòng Tỉnh ủy: Phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. 

3.15. Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: Phối hợp tham mưu cho Ban 

Chỉ đạo công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan có trách nhiệm 

thực hiện theo nội dung Thông báo này. 

 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí thành viên BCĐ, 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,  

- Các huyện ủy, thành ủy, ĐUTT, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

BÍ THƯ 

kiêm  

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Duy Chinh 
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